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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 11 martie 2003

La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Filip Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din
Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care au fost înscrise următoarele puncte:
1. Proiectul   de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2003 pentru

modificarea şi   completarea   Ordonanţei   Guvernului    nr.26/2000   cu  privire
la  asociaţii   şi  fundaţii

2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instanţelor
pentru minori

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi,

proiectul   de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2003 pentru
modificarea şi   completarea   Ordonanţei   Guvernului    nr.26/2000   cu  privire  la
asociaţii   şi  fundaţii.

În deschiderea dezbaterilor, dl preşedinte Nicolae Păun a precizat că
obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în sensul reglementării
unor situaţii privind dobândirea statutului de utilitate publică a persoanelor juridice
fără scop lucrativ, incluzând printre acestea şi federaţiile, precum şi stabilirea unor
măsuri diferenţiate de finanţare. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare
şi a primit un aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ, cu unele recomandări
de tehnică legislativă.



După   această  introducere a luat cuvântul dna deputat Mihaela
Muraru-Mândrea care, menţionând complexitatea şi probabilele repercursiuni pe
care aplicarea ordonanţei le-ar avea, a cerut amânarea dezbaterilor cu două
săptămâni, urmând să se înainteze o adresă Guvernului, prin care să se ceară, în
regim de urgenţă, punctul său de vedere. Supusă votului, propunerea a fost
acceptată cu majoritate de voturi şi o abţinere.

La următorul punct înscris pe ordinea de zi, propunerea legislativă
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instanţelor pentru minori, dl deputat
Wittstock Eberhard-Wolfgang, apreciind ca favorabil conţinutul propunerii
legislative, a propus acordarea unui aviz favorabil în care să fie cuprinsă
recomandarea, către comisia sesizată în fond, să ia în dezbatere observaţiile, de
fond şi de tehnică legislativă, conţinute în avizul Consiliului Legislativ. Propunerea
dlui deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a fost acceptată cu unanimitate de
voturi.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

VICEPREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Wittstock Eberhard-Wolfgang  Chisnăr Atena
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